
UCHWAŁA NR 697/XL/2022 
RADY MIASTA PŁOCKA 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej 
zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na ogrzewanie niskoemisyjne. 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) oraz art. 403 ust. 5 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1973), uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Określa się zasady i tryb udzielania i rozliczania dotacji celowej, ze środków budżetu miasta, zwanej 
dalej dotacją, na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza obejmujących trwałą likwidację w lokalach 
mieszkalnych i nieruchomościach wykorzystywanych na cele mieszkalne i niemieszkalne (zwanych dalej 
„nieruchomościami”) położonymi na terenie miasta Płocka systemu ogrzewania opartego na paliwach stałych 
będącego jedynym lub podstawowym stałym źródłem ogrzewania i jego zamianę na: 

1) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej; 

2) ogrzewanie gazowe; 

3) ogrzewanie elektryczne; 

4) ogrzewanie lekkim olejem opałowym; 

5) pompę ciepła. 

2. Dotowaniu podlega likwidacja i zamiana w pełni sprawnych źródeł ciepła na paliwa stałe, stanowiących 
trwałe wyposażenie nieruchomości lub tylko ich likwidacja. 

3. Środki finansowe przeznaczone na udzielanie dotacji pochodzić będą z budżetu miasta oraz innych 
źródeł. 

4. Przyznawanie  dotacji  odbywa się do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel 
w budżecie miasta na dany rok. 

§ 2. 1. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, udzielenie tej dotacji następuje w zależności od zakresu prowadzonej działalności, na zasadach 
określonych w: 

1) Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 352 z dnia 
24.12.2013 r.), zmienionym Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. (Dz.U. UE 
L 215 z dnia 07.07.2020 r.); 

2) Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L352 
z dnia 24.12.2013 r.), zmienionym Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. 
(Dz.U. UE L 51I z dnia 22.02.2019 r.); 

3) Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa 
i akwakultury (Dz.U. UE L 190 z dnia 28.06.2014 r.), zmienionym Rozporządzeniem Komisji (UE) 
Nr 2020/2008 z dnia 8 grudnia 2020 r. (Dz.U. UE L 414 z dnia 09.12.2020 r.). 

2. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc, o której mowa w ust. 1 to zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 743) 
podmiot ubiegający się o dotację wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej zobowiązany jest do 
przedłożenia: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, 
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albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo świadczenia o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie; 

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 53 poz. 311 ze zm.) lub Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 
informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810). 

Rozdział 2. 
 Ogólne zasady udzielania dotacji 

§ 3. 1. O dotacje mogą ubiegać się: podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, tj.: osoby 
fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, a także jednostki sektora finansów 
publicznych będące gminnymi osobami prawnymi zwane dalej Wnioskodawcą, posiadające tytuł prawny do 
dysponowania nieruchomościami. Jeżeli nieruchomości są objęte  współwłasnością, wymagana jest pisemna 
zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania i na pozyskanie dotacji. 

2. Dotacja na dofinansowanie trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwach stałych 
będącego jedynym lub podstawowym stałym źródłem ogrzewania i jego zamianę może zostać udzielona 
Wnioskodawcy tylko jeden raz w stosunku do nieruchomości, w której owa likwidacja ma miejsce. 

3. Jeżeli budynek jest podzielony na funkcjonalnie odrębne nieruchomości lokalowe i jest to potwierdzone 
zaświadczeniem o samodzielności lokali, stosownym orzeczeniem sądowym  lub  innym równoważnym 
dokumentem urzędowym, na każdą z tych nieruchomości Wnioskodawcy przysługuje odrębna dotacja. 

4. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji do trwałej likwidacji podwójnych systemów grzewczych, 
z których podstawowym jest ogrzewanie oparte na paliwach stałych, pod warunkiem jednoczesnej trwałej 
likwidacji obu systemów grzewczych i zamontowanie nowego systemu ogrzewania niskoemisyjnego. 

5. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji wyłącznie na trwałą likwidację systemu ogrzewania 
opartego na paliwach stałych. W takim przypadku dotację przyznaje się do wysokości określonej w §8 ust. 3. 

§ 4. 1. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych do 
dofinansowania z budżetu Gminy, za które uznaję się: 

1) koszty demontażu ogrzewania zasilanego paliwami stałymi; 

2) koszty zakupu, montażu i uruchomienia systemu ogrzewania, o którym mowa w §1ust.1; 

3) koszty modernizacji lub budowy systemów odprowadzania spalin i wentylacji, niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania; 

4) koszty montażu zbiorników na lekki olej opałowy, zbiorników na gaz płynny w przypadku braku dostępu 
do miejskiej sieci gazowej oraz instalacji łączących takie zbiorniki z kotłem c.o.; 

5) koszty podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania węzła cieplnego znajdującego 
się w obrębie nieruchomości, jeżeli po zakończeniu inwestycji będzie on stanowił własność Dotowanego. 

2. Za koszty niekwalifikujące się do dofinansowania z budżetu Gminy, nieobjęte dotacją uznaje się : 

1) koszty opracowania dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania zadania (np. projekt budowlano-
wykonawczy montażu instalacji, opinia kominiarska); 

2) koszty, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego,  rozumianego jako likwidacja 
pieców i kotłów na paliwa stałe oraz redukcja emisji do powietrza substancji takich jak pył PM2,5, pył 
PM10, dwutlenek węgla CO2 i benzo-a-piren; 

3) koszty budowy sieci ciepłowniczych, energetycznych lub gazowych poza obrębem    nieruchomości; 

4) koszty zakupu urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia nieruchomości; 

5) koszty prac remontowych niezwiązanych bezpośrednio ze zmianą systemu ogrzewania i niebędące 
niezbędnymi do jego funkcjonowania; 

6) koszty adaptacji pomieszczeń pod niskoemisyjne urządzenie grzewcze. 

3. Dotacją objęte są urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy 
i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. 
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§ 5. 1. Przez  likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwach stałych rozumie się: 

1) rozebranie pieców kaflowych znajdujących się w nieruchomości, niemających wartości zabytkowej 
i stanowiących czynne źródło ogrzewania na paliwa stałe oraz zamurowanie otworów prowadzących do 
przewodów kominowych zwolnionych po wyburzeniu pieców; 

2) przy piecach zabytkowych – zamurowanie paleniska oraz zamurowanie otworu prowadzącego do przewodu 
kominowego; 

3) przy kotłach centralnego ogrzewania oraz innych piecach stałopalnych – usunięcie pieca z obrębu 
nieruchomości, w której się znajdował oraz zamurowanie otworu prowadzącego do przewodu 
kominowego; 

4) przy kominkach: 

a) demontaż kominka lub zamurowanie paleniska i otworu prowadzącego do przewodu kominowego, 

b) pozostawienie kominka pod warunkiem, iż spełnia on wymagania określone w § 6 ust. 1 Uchwały nr 
162/17 Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji  
instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

2. Tożsame z zamurowaniem otworu prowadzącego do przewodu kominowego, o którym  mowa w ust. 1, 
jest wykorzystanie go do wykonania instalacji do odprowadzenia spalin lub wentylacji pomieszczenia. 

Rozdział 3. 
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji 

§ 6. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację winien złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o udzielenie 
dotacji celowej wraz z wymaganymi dokumentami w terminie od dnia 1 lutego do dnia 31 października. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o którym mowa w ust. 1 wraz z wykazem załączników do 
wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. W przypadku gdy tytuł prawny do nieruchomości przysługuje więcej niż jednemu  wnioskodawcy, są oni 
zobowiązani do wyznaczenia pełnomocnika   upoważnionego do ich reprezentowania w postępowaniu 
o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji. W braku ustanowionego 
pełnomocnika wymagany jest udział w postępowaniu wszystkich wnioskodawców. 

4. Wnioskodawcy niebędący właścicielami nieruchomości zobowiązani są do uzyskania zgody właściciela 
nieruchomości. 

5. Wnioskodawcy realizujący zadanie polegające na likwidacji wspólnego dla całego budynku kotła 
opalanego paliwami stałymi bądź na zastąpieniu dotychczasowych źródeł ciepła na  paliwa stałe innym, 
wspólnym źródłem ciepła, zobowiązani są do wyznaczenia jednego pełnomocnika upoważnionego do ich 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzieleniu 
dotacji. W braku ustanowionego pełnomocnika wymagany jest udział w postępowaniu wszystkich 
wnioskodawców. 

6. Wnioskodawcy wskazani w § 3 ust.1, ubiegający się o przyznanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis, 
winni wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji, przedłożyć dokumenty i informacje, o których mowa 
w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 708 i 2377) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz.311, 
z 2013 r. poz.276 oraz z 2014 r. poz.1543). 

7. Pomoc de minimis udzielona na podstawie rozporządzeń, o których mowa w § 2 przysługiwać będzie do 
dnia 30 czerwca 2024 r. a pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie będzie udzielana do dnia 
30 czerwca 2023 r. W przypadku zmiany któregokolwiek rozporządzenia - do czasu dalszego jego 
obowiązywania. 

8. O dacie złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Płocka. 

9. Wnioski o udzielenie dotacji celowej złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1 zostaną zwrócone 
wnioskodawcy bez rozpatrzenia. 

10. Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na refinansowanie wydatków poniesionych przed dniem 
zawarcia umowy dotacyjnej. 
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11. Jakiekolwiek prace związane ze zmianą systemu ogrzewania nieruchomości, na które przysługuje 
dotacja, nie mogą zostać rozpoczęte przed dniem podpisania umowy dotacyjnej. 

§ 7. 1. Złożone wnioski o udzielenie dotacji celowej podlegają sprawdzeniu pod względem zgodności 
z zasadami określonymi w niniejszej uchwale przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Płocka 
w drodze zarządzenia. 

2. W trakcie sprawdzania wniosku o udzielenie dotacji celowej, Wnioskodawca ma możliwość 
jednorazowej poprawy błędów i usunięcia braków, w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownej informacji. 

3. W przypadku nie uzupełnienia wniosku o udzielenie dotacji celowej lub nie usunięcia stwierdzonych 
braków lub nieprawidłowości w określonym terminie wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. 

4. Pozostawienie wniosku o udzielenie dotacji celowej bez rozpatrzenia nie wyklucza możliwości 
ponownego złożenia wniosku. 

5. Wnioski o udzielenie dotacji celowej będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia. Złożenie 
wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

6. Liczba dotacji celowych przyznanych w danym roku budżetowym na dofinansowanie trwałej likwidacji 
systemu ogrzewania opartego na paliwach stałych będącego jedynym lub podstawowym stałym źródłem 
ogrzewania  może zostać udzielona Wnioskodawcy tylko jeden raz w stosunku do nieruchomości jest 
limitowana wysokością środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok budżetowy. 

Rozdział 4. 
  Wysokość dotacji i sposób rozliczenia dotacji 

§ 8. 1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy o udzielenie dotacji zawartej przez Gminę 
z podmiotami określonymi w § 3 ust. 1.   

2. Na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z likwidacją i zmianą systemu  
ogrzewania, o którym mowa w § 1, dotacja udzielana będzie w wysokości: 

1) w latach 2022 – 2024: 

a) w przypadku wykonania instalacji pompy ciepła, 600 zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia, ale 
nie więcej niż 10 000 zł, 

b) w przypadku wykonania indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do sieci 
ciepłowniczej, 400 zł za każdy kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania, ale 
nie więcej niż 10 000 zł, 

c) w przypadku wykonania źródła ciepła zasilanego energią elektryczną, 400 zł za każdy kW 
zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania, ale nie więcej niż 7 000 zł, 

d) w przypadku wykonania źródła ciepła opalanego paliwem gazowym, 200 zł za każdy kW zainstalowanej 
mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania, ale nie więcej niż 7 000 zł, 

e) w przypadku wykonania źródła ciepła opalanego olejem opałowym, 200 zł za każdy  kW zainstalowanej 
mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania, ale nie więcej niż 5 000 zł, 

f) za likwidację systemu ogrzewania na paliwa stałe, w celu instalacji zamiennego systemu ogrzewania, 
udzielana jest dotacja w wysokości 300 zł; 

2) w latach 2025 – 2026: 

a) w przypadku wykonania instalacji  pompy ciepła, 400 zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia, ale 
nie więcej niż 8 000 zł, 

b) w przypadku wykonania indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do sieci 
ciepłowniczej, 350 zł za każdy kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania, ale 
nie więcej niż 8 000 zł, 

c) w przypadku wykonania źródła ciepła zasilanego energią elektryczną, 350 zł za każdy  kW 
zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania, ale nie więcej niż 6 000 zł, 

d) w przypadku wykonania źródła ciepła opalanego paliwem gazowym, 200 zł za każdy kW zainstalowanej 
mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania, ale nie więcej niż 5 000 zł, 
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e) w przypadku wykonania źródła ciepła opalanego olejem opałowym, 200 zł za każdy  kW zainstalowanej 
mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania, ale nie więcej niż 4 000 zł, 

f) za likwidację systemu ogrzewania na paliwa stałe, w celu instalacji zamiennego systemu ogrzewania, 
udzielana jest dotacja w wysokości 300 zł. 

3. Na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych tylko na likwidację systemu ogrzewania na paliwa 
stałe, o której mowa w § 1 ust. 2 i § 4 ust. 1 pkt 1., udzielana jest dotacja w wysokości 300 zł. 

§ 9. 1. Wypłata dotacji nastąpi po zakończeniu zadania, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia 
zaakceptowania przez Prezydenta Miasta Płocka wniosku o rozliczenie dotacji, w formie przelewu na rachunek 
bankowych Wnioskodawcy. 

2. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji celowej, o którym mowa w ust. 1 wraz z wykazem załączników 
składanych do wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i stanowi podstawę rozliczenia dotacji 
celowej. 

3. Wniosek o rozliczenie dotacji celowej wraz z załącznikami składa się w terminie wskazanym w umowie 
dotacji, nie dłuższym niż do dnia 1 grudnia roku, w którym dotacja została przyznana. 

§ 10. Dotacje niewykorzystane w terminie, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane 
w nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Rozdział 5. 
Postanowienia końcowe 

§ 11. Traci  moc uchwała Nr 357/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 
określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na  zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła oraz 
uchwała Nr 437/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr 357/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania 
dotacji celowych na  zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Płocka 

 
 

Artur Jaroszewski 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5E52F8ED-C6FB-4646-81B8-64E9A46BABE3. Uchwalony Strona 5



                                                                                          
Załącznik Nr 1 do uchwały

N 2202/LX/796 r
Rady Miasta Płocka

z dnia  acram 13 2022 r.

......................................................
             Wnioskodawca

Prezydent Miasta Płocka

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej

z budżetu Gminy - Miasto Płock na dofinansowanie likwidacji systemów ogrzewania na paliwo stałe i
wymianie na ekologiczne źródła ciepła

I. DANE O WNIOSKODAWCY
Nazwisko i imię /
pełna nazwa Wnioskodawcy
Adres zamieszkania/siedziby
Wnioskodawcy
Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy, e-mail

Forma prawna Wnioskodawcy (*): - osoba fizyczna
- wspólnota mieszkaniowa
-  osoba prawna
- przedsiębiorca
- jednostka sektora finansów publicznych będąca
gminną lub powiatową osobą prawną
(*)- właściwe zaznaczyć

Bank i numer konta 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Dowód tożsamości nr seria/ wydany przez 

NIP 

PESEL 

REGON( **) 
Dane pełnomocnika 

(**)- nie dotyczy osób fizycznych

Nr Aktu Notarialnego/księgi wieczystej /……………………………………………………………………..
Nr działki………………………………………………………………………………………………………..
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II. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKOWANEGO ZADANIA
Lokalizacja zadania:
 osiedle, ulica

Stan prawny
nieruchomości,
na której ma być
realizowane zadanie
(*)

- właściciel nieruchomości
- współwłaściciel
- inne
(*)- właściwe zaznaczyć

kocioł na paliwo stałe, kominek,
piecokuchnia, piec kaflowy (*)

(*)- właściwe zaznaczyć

moc [kW]:
ilość źródeł [szt]:
sposób podawania węgla : ręczny/automatyczny podajnik
klasa kotła : 3/ 4 /5 /ekoprojekt /poniżej 3 brak informacji(*)
rok produkcji kotła:
rok instalacji kotła:
sprawność cieplna kotła:
urządzenie odpylające: tak/nie
komora spalania: otwarta/zamknięta

ilość zużywanego
paliwa  (węgiel,  miał,  drewno,
inne) w ciągu roku 

[tony]

ciepła woda (podać źródło
podgrzewania np.: piec 
węglowy, terma elektryczna )
powierzchnia
ogrzewana lokalu [m2]
Czy budynek jest ocieplony i w
jakim  %  oraz  czy  i  kiedy
wymieniona  była   stolarka
okienna i drzwiowa
Ilość zlikwidowanych
palenisk na paliwo stałe [szt.]
rodzaj budynku jednorodzinny           /       wielorodzinny

Planuje zmienić
ogrzewanie węglowe
na(*):

- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
- ogrzewanie gazowe
- ogrzewanie elektryczne
- ogrzewanie olejowe
- pompa ciepła
(*)- właściwe zaznaczyć

Planowana moc
nowego ogrzewania [kW]
Po wykonaniu zadania
źródłem podgrzewania
ciepłej wody
użytkowej będzie(*):

- miejska sieć ciepłownicza
- gazowe
- elektryczne
- olejowe
- pompa ciepła
(*)- właściwe zaznaczyć
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III. REALIZACJA  I  FINANSOWANIE  PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Planowane  terminy

realizacji
przedsięwzięcia

 termin rozpoczęcia  termin zakończenia

2. Planowane źródła finansowania przedsięwzięcia i wysokość środków finansowych [zł]

środki własne

Dotacja z programu 
Czyste powietrze
wnioskowana
dotacja* 

całkowity koszt
przedsięwzięcia

* Kwotę dotacji należy wyliczyć mnożąc moc nowego urządzenia przez stawkę określona § 8. ust 2 niniejszej
uchwały oraz dodając maksymalnie 300 zł za każde zlikwidowane palenisko węglowe,  przy czym fizycznie
poniesione koszty za demontaż/likwidację muszą być udokumentowane fakturą/paragonem.

IV. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
zapoznałem się z treścią Uchwały Nr …….../…….../2022 Rady Miasta Płocka z dnia …………. 2022 r. w
sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie
ogrzewania opartego na paliwach stałych na ogrzewanie niskoemisyjne.

……………………………...
    podpis

V. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU(*)
Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością:
1.  Dokument  potwierdzający  tytuł  prawny  władania  nieruchomością  (odpis  z  księgi  wieczystej,  wypis  z
ewidencji gruntów, akt notarialny zakupu nieruchomości, decyzja o nabyciu spadku, akt notarialny darowizny,
umowa najmu) do wglądu.
2. W przypadku budynku, w którym nie ustanowiono odrębnej własności lokali, do wniosku należy dołączyć
zgodę wszystkich współwłaścicieli lokali lub budynku na wykonanie inwestycji, będącej przedmiotem wniosku
o udzielenie  dotacji  wraz z  oświadczeniem,  że  koszty z  nią  związane zostaną w całości  poniesione przez
Wnioskodawcę.
3. W przypadku najemców mieszkań, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości wraz z oświadczeniem,
że koszty związane z przebudową systemu grzewczego zostały w całości poniesione przez najemcę.
4. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej należy dołączyć:
1) uchwałę wspólnoty w sprawie wyboru zarządu - osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową;
2) umowę w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną profesjonalnemu Zarządcy (gdy taką
zawarto) wraz z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego (wydanego do trzech miesięcy wstecz od
daty  złożenia  wniosku),  wyciągiem  z  ewidencji  działalności  gospodarczej  lub  innym  dokumentem
potwierdzającym status prawny Zarządcy;
3) uchwałę wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację przebudowy systemu grzewczego, określającą
zasady  finansowania  tej  inwestycji  przez  członków  wspólnoty,  udzielającą  pełnomocnictwa
zarządowi/Zarządcy do zawarcia umowy z Gminą - Miasto Płock oraz zestawienie lokali osób wnioskujących o
dofinansowanie poświadczone przez zarząd/Zarządcę.
W/w dokumenty Wnioskodawca winien przedstawić jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Dokumenty uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy:
1) pełnomocnictwo;
2) dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
Inne (wymienić) ………………………………………………………………………………………
(*) właściwe zaznaczyć
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Zgodnie z art.  13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, że:
1.  Administratorem  przetwarzanych  danych  osobowych  jest  Gmina  -  Miasto  Płock,  09-400  Płock,
pl. Stary Rynek 1;
2.  kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@płock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu o udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy - Miasto Płock
na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania na paliwo stałe, na ekologiczne źródła ciepła zgodnie
z przepisami – Uchwały Nr ………./…………../2022 Rady Miasta Płocka z dnia …………….. 2022 r. w
sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej
zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na ogrzewanie niskoemisyjne;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat ;
6.  każdy  ma  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8.  podanie  danych  osobowych jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa podania  danych  może  skutkować
odmową realizacji wniosku.

Płock, dn………………………………….                                         ………………………………
 
podpis Wnioskodawcy
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Załącznik Nr 2 Do uchwały
N 2202/LX/796 r

Rady Miasta Płocka
z dnia  acram 13  2022 r.

Płock, dn. ...................................…

…………………………………………………………………..
Wnioskodawca
…………………………………………………………………..
adres/siedziba
……………………………………………………………………
                                                                               

WNIOSEK
o rozliczenie

dotacji celowej z budżetu Gminy - Miasto Płock na dofinansowanie likwidacji systemów ogrzewania na
paliwo stałe i wymianie na ekologiczne źródła ciepła

zgodnie z umową nr …....................……………………………………………………...…………………….....
z dn. …..............................………...............

I. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
1. Lokalizacja zadania
Płock, ul………………………......…….............…… nr budynku………………………………………………..
2. Liczba trwale zlikwidowanych palenisk na paliwo stałe ……………..…......................………………………
3. Powierzchnia ogrzewana lokalu [m2] ………………………………………...………………..................…….
4. Moc zainstalowanego ogrzewania [kW] ………………………………......……………....................………...
5. Rodzaj zainstalowanego ogrzewania (właściwe zaznaczyć)
1) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej`
2) ogrzewanie gazowe
3) ogrzewanie elektryczne
4) ogrzewanie olejowe
5) pompy ciepła
6. Źródło podgrzewania ciepłej wody użytkowej (właściwe zaznaczyć)
1) miejska sieć ciepłownicza
2) gazowe
3) elektryczne
4) olejowe
5) pompy ciepa

II. PONIESIONE KOSZTY ZADANIA
1. Całkowity koszt zadania ……………………………………………..…………………….………..……    zł,
słownie…………….……………………………………………………………………………………………...
w tym:
1. wysokość dotacji uzyskanych z programu Czyste powietrze - ….....……………………....zł,
słownie………...............................………………………………………………………..………………..……
2.  Na  zadanie  przyznano  zgodnie  z  umową  środki  z  budżetu  Gminy  -  Miasto  Płock  w  wysokości
………………….....……………………………………………………………………………………………...zł
słownie ……………………………………………………………………………………………...……………..
3. Kwotę dofinansowania wynikającą z niniejszego rozliczenia należy wpłacić na konto:

.……………………………....................…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………...............…………………………………………
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III. TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA
1. Data rozpoczęcia …………………………………………...…... r.
2. Data końcowego rozliczenia………………………………….… r.

IV. WYKAZ WYMAGANYCH  DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU
Do wniosku o rozliczenie należy dołączyć:
1.  prawidłowo wystawione na Dotowanego oryginały faktur VAT/rachunków potwierdzające:  rodzaj  i  moc
zainstalowanego  nowego  źródła  ogrzewania,   montaż,  demontaż  urządzeń  (w  przypadku  braku
faktury/rachunku za demontaż pieca na paliwo stałe nie ma dofinansowania w wysokości 300,00 zł);
2. ksero umowy na dostawę nośnika energii o ile była podpisywana;
3. ksero protokołu końcowego odbioru prac podpisane przez Wykonawcę, osobę sprawującą nadzór (jeśli była
ustanowiona)  wraz  z   oświadczeniem  wykonawcy  prac,  że  roboty  montażowe  zostały  przeprowadzone
prawidłowo i gwarantują prawidłową pracę urządzeń oraz Dotowanego; 
4.  kserokopia  gwarancji,  certyfikatu  potwierdzającą  zgodność  zakupionych  urządzeń  z  obowiązującymi
normami;
5. dokumentację fotograficzną nowego źródła ogrzewania po realizacji zadania;
6. ponadto w przypadku:
1) zmiany na ogrzewanie gazowe:
- ksero umowy końcowej na dostawę gazu o ile była wydana;
- ksero pozwolenia na budowę gdy było wymagane;
- ksero protokołu z próby szczelności instalacji gazowej podpisane przez osobę z uprawnieniami gazowniczymi
(świadczącą usługi okołogazownicze);
- ksero pozytywnej opinii kominiarskiej. 
2) podłączenia się do sieci ciepłowniczej:
- ksero pozwolenia na budowę gdy było wymagane;
- ksero umowy końcowej na dostawę ciepła sieciowego;
3) podłączenia pompy ciepła
- ksero pozwolenia na budowę gdy było wymagane;

Płock,dnia...................................                           
 

  ............................
                      podpis Wnioskodawcy
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